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Kickoff-møde for netværkerne Nicheproduktion og Gårdbutikken 

 Kom til kickoff-møde, når SAGRO Økonomi & Strategi sammensætter en række 

netværksgrupper for gårdbutikker og nicheproducenter, der selv afsætter deres 

produkter. 

23. februar kl. 9.00 – 13.00 hos SAGRO Esbjerg 

2. marts kl. 9.00 – 13.00 hos SAGRO Herning 

Målet er at udvide dit netværk, samt udvikle og udfordre din virksomhed - 

uanset, hvor langt, du er nået eller, hvor du er på vej hen. 

Første møde er et opstartsmøde, hvor der er fokus på forventningsafstemning 

og behovsafdækning. De videre netværksforløb tilrettelægges efter deltagernes 

behov og ønsker. 

Du kan blive klogere på: 
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 Konceptudvikling 

 Fødevarelovgivning og forarbejdning 

 Øget salg af egne produkter 

 Afsætning af special- og nicheprodukter 

 Afklaring af markedspotentialer 

 Mulige nye salgskanaler – og krav til disse 

 Salg via sociale medier – den direkte vej til forbrugeren 

 Og en helt masse mere… 

For yderligere info og tilmelding:  

ESBJERG   HERNING 

 

 

http://www.sagro.dk/arrangementer/esbjerg-kickoff-moede-for-netvaerkerne-nicheproduktion-og-gaardbutikken/
http://www.sagro.dk/arrangementer/herning-kickoff-moede-for-netvaerkerne-nicheproduktion-og-gaardbutikken/
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Info Læs de nye brugerguides om Fællesskema og Internet Mark-

kort 2017 

NaturErhvervstyrelsen har nu offentliggjort de brugerguides, du skal bruge i 

ansøgningsrunden for arealstøtte, der starter 1. februar. Se de væsentligste 

ændringer for 2017 her 

 

Gamle regnskaber kan være guld værd 

 Når en landbrugsejendom sælges, udløser det som oftest store og dyre skatter. 

Der skal nemlig ske beskatning af genvundne afskrivninger og ejendomsavance 

m.m. Og her er det vigtigt, at du har gemt alle de oplysninger, som skal bruges til 

beregningen af skatten.  

For at kunne opgøre en ejendomsavance korrekt, er det et krav, at alle de 

grundlæggende oplysninger om ejendommen er til stede.  

Ifølge bogføringsloven skal du gemme regnskab og bilag i fem år. Så dit regn-

skabsmateriale for 2016, skal minimum opbevares til 31. december 2021. 

Mange landmænd benytter femårs reglen til at smide skatteregnskabet ud efter 

fem år.  

Det er SEGES’ erfaring, at landmænd, der gemmer deres skatteregnskaber, har 

en større mulighed for at opgøre en korrekt og lavere ejendomsavance, da de 

kan finde og dokumentere anskaffelsessummer, forbedringer, afskrivninger m.m. 

SEGES’ anbefaling er dog klar – gem alle dine gamle skatteregnskaber fra alle 

de år, hvor du har været landmand– de kan være guld værd ved salg. 

 

Mark Sådan bruger du egen udsæd af vårsæd 

 Det er vigtigt at tjekke kvaliteten, inden du sår hjemmeavlet udsæd. Der er en 

mulig besparelse på 55 - 225 kr. pr. ha ved brug af hjemmeavlet udsæd – men 

også en risiko for tab ved manglende omhyggelighed. HUSK at betale 

forædlerafgift! 

Brug af egen udsæd kan mindske omkostningerne på bedriften. Du skal 

imidlertid forholde dig kritisk til kvaliteten, når du vælger at bruge egen udsæd, 

idet egen udsæd skal være af samme kvalitet som indkøbt udsæd. Dette er især 

vigtigt i et år, hvor afgrødeprisen er høj.  

Tabt udbytte som følge af eksempelvis en for ringe spireevne, en for lav TKV, 

http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/laes-de-nye-brugerguides-om-faellesskema-og-internet-markkort-2017/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=ls-de-nye-brugerguides-om-fllesskema-og-internet-markkort-2017&cHash=ca27b23bef5da161cb8300d95fc54530
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spredning af ukrudtsfrø eller ekstra omkostninger til ukrudtsbekæmpelse som 

følge af en uens plantebestand og for ringe konkurrenceevne, kan hurtigt 

overstige den besparelse, der er opnået i forhold til at indkøbe udsæden. Du 

skal selv stå inde for kvaliteten af den hjemmeavlede udsæd. Der er ingen 

erstatningsordning, som den du er dækket af, når du køber certificeret såsæd. 

Hvis du bruger hjemmeavlet udsæd, SKAL der betales forædlerafgift til 

sortsejeren. Forædlerafgiften er med til at betale udviklingen af fremtidens 

sorter. Afgiften varierer efter sort, og oplysninger om brug af egen udsæd kan 

indberettes til Sammenslutningen af danske sortsejere på www.sortsejere.dk, 

hvorefter du vil modtage en faktura på forædlerafgiften. 

Husk også at tjekke spireevnen og evt. bejdsning. 

Kontakt din rådgiver, hvis du vil vide mere. 

Kilde: PlanteNyt – 2469 

 

 

Info 

 
KemiTjek nu også til iPhone og iPad 

 Efterspørgslen på KemiTjek til iPhone og iPad (iOS-

enheder) har været stigende. Derfor kan SEGES nu 

også levere KemiTjek til disse enheder.  

Siden 2012 har app’en KemiTjek fra SEGES været et 

uundværligt værktøj, når kemikalierummet skal tjekkes 

for udgået kemi. App’en har indtil nu kun været til 

rådighed for Android-enheder, men nu er den her 

også til iPhone og iPad. 

Med KemiTjek kan du hurtigt og enkelt aflæse stregkoderne på 

bekæmpelsesmidlerne og således sikre, at du ikke opbevarer kemikalier, som 

ikke længere er lovlige. Det kan blive dyrt, hvis et udgået middel overses i 

kemikalierummet. 

Det er derfor en god idé med jævne mellemrum – dvs. mindst to gange årligt – at 

gennemgå kemirummet for udgåede midler. Det er ligeledes en god vane at 

sætte nyindkøbte midler bagerst på hylderne i kemirummet, så du anvender de 

gamle og udgående midler først. 

Inden du kan tage KemiTjek i brug, skal du oprette abonnement, som koster 99 

kr. årligt. 

Abonnementet kan oprettes her. Når abonnementet er oprettet, kan du 

downloade KemiTjek og installere fra Apple’s App Store eller Google Play. 

 

http://www.sortsejere.dk/
http://produktbestilling.dlbr.dk/
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Har du brug for hjælp til oprettelse eller installation, så kontakt SEGES 

Kundecenter, tlf. 7015 5015 eller e-mail kundecenter@seges.dk. 

 

 NaturErhvervstyrelsen skifter navn til Landbrugs- og Fiskeri-

styrelsen 

 Fra 1. februar svarer NaturErhvervstyrelsen telefonerne med ”Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen”. De skifter nemlig navn. Du vil dog fortsat kunne støde på nav-

net NaturErhvervstyrelsen i blandt andet breve fra Landbrugs- og Fiskeristyrel-

sen, da det tager lidt tid at skifte navnet ud i alle deres systemer, ligesom navnet 

først udskiftes på beklædning, når de køber nyt. 

Opgaverne er de samme, men navneskiftet sker for at skabe større klarhed om 

styrelsens kerneopgave som erhvervsstyrelse og for at undgå forvirring i forhold 

til Naturstyrelsen, som er en anden af Miljø- og Fødevareministeriets styrelser. 

Det vil sige, at opgaven er den samme: At skabe de bedste rammer for land-

brugs- og fiskerierhvervet. 

Navneskiftet sker i forbindelse med en ny organisering af Miljø- og Fødevaremi-

nisteriet, hvor man har samlet ministeriets institutioner i fire selvbærende og 

brugerorienterede styrelser: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen 

og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

 

Arrangementer Program for kvægkongressen 2017 

 Så er programmet til kvægkongressen 2017 klar. Det er gratis at deltage i 

kongressen, men det kræver tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement. 

Tilmelding til kongressen åbner 6. februar. 

Du kan se programmet her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kundecenter@seges.dk
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Dansk-Kvaeg-kongres/Sider/KvaegKongresProgram2017-web.pdf?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
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Have Vask drivhusets glas med sæbe 

 Afvaskningen af drivhuset foregår bedst på en mild dag, 

hvor hænderne ikke fryser helt af. Undgå en dag med 

direkte solskin, da sæbevandet så fordamper for hurtigt fra 

glasset.  

Er der mange alger, starter du med at fjerne det værste 

med en stiv børste og rent vand fra slangen. Til selve 

afvaskningen bruges der godt med varmt sæbevand pisket 

af krystalsæbe. Lad sæben sidde mindst et kvarter. Det er 

vigtigt med en stiv børste at komme ind i alle hjørner og 

kroge, da det er her og i gammelt plantemateriale, at 

skadedyrene overvintrer.  

Når drivhuset er vasket både ud- og indvendigt, spules det 

rent med vandslangen – også her er det vigtigt at spule i alle revner og sprækker 

med en skarp vandstråle. En højtryksrenser er ikke nødvendig, men effektiv. 

 

 Ryd op i køkkenhaven 

 Fjern gamle planter fra køkkenhaven og dæk evt. noget jord med plastik eller 

glas, så den er klar til at lægge de tidlige kartofler. 

Nu skal læggekartoflerne lægges til forspiring. Køb de statskontrollerede, syg-

domsfri kartofler, som er meristemformerede. Det vil sige, at hver kartoffelplante 

er fremstillet i et laboratorium af nogle ganske få, garanteret sygdomsfri celler. 

Læg dem til forspiring i et 

enkelt lag i flade kasser 

med de fleste 'øjne' opad. 

Stil kassen lyst og ved ca. 

+10°C. Ved mørk opbeva-

ring bliver spirerne lange, 

tynde og blege. 

Husk at forspire chili og 

peber allerede nu, da de 

har en lang udviklingstid. 

Tid til tomater er først i marts. 
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Arrangementer Bærtemadag i Odense 

 GartneriRådgivningen A/S inviterer til temadag for 

bæravlere. Det overordnede tema vil være nye 

muligheder i bærproduktionen i forhold til at 

introducere andre eller nye kulturer i produktionen 

samt værdiforøgelse ved produktudvikling.  

Temadagen er henvendt til etablerede som nye bæravlere og lige fra solbær til 

produkter lavet af hascap.  

Se mere om programmet her. 

Pris: 850,- kr. ekskl. moms og inkl. forplejning. 

 

 

Info Er dit sprøjtebevis opdateret? – særligt gartneri, frugt og bær 

 Arbejder du i væksthus, planteskole eller med produktion af frugt-, bær- eller 

grønsager, og er du sprøjtefører, så tjek om det er nu, du skal opdatere dit 

sprøjtebevis. 

Det er dit ansvar, at dit sprøjtebevis eller -certifikat er gyldigt. Hvis du ikke med 

fire års interval gennemfører dit opfølgningskursus, mister du retten til at sprøjte, 

men sprøjtebeviset/-certifikatet bortfalder ikke.  

Ønsker du på et senere tidspunkt igen at opnå ret til at sprøjte, kan det ske ved, 

at du gennemfører et opfølgningskursus. 

GartneriRådgivningen afholder sprøjteopdateringskurser i Odense i februar og 

marts. 

Læs mere her. 

 

Frugt & Bær Håndbog for frugt- og bæravlere i opdateret version 

 Håndbog for frugt- og bæravlere har været igennem den årlige revision, hvor alle 

tabeller og oversigter er blevet opdateret. Afsnittet om de såkaldte basisstoffer 

omfatter nu 10 stoffer, som er godkendt til brug i frugt og bær. Kapitlet om 

jordbær er udvidet med en side med tegninger af udviklingsstadier, som blandt 

andet er nødvendig at kende i forbindelse med anvendelse af visse 

plantebeskyttelsesmidler. 

Afsnittet om pletvingefrugtfluen er opdateret med den nyeste viden og 

erfaringerne fra praksis i 2016.  

http://www.gartneriraadgivningen.dk/baerteamadag
http://www.gartneriraadgivningen.dk/sproejteopdateringskursus


Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 6, 2017 

 

Nupark 47                 Birk Centerpark 24                 Majsmarken 1                 John Tranums Vej 25                             info@sagro.dk 
7500 Holstebro        7400 Herning                          7190 Billund                    6705 Esbjerg Ø.                                       www.sagro.dk                                                
 
FlexNyt, uge 6, 2017 

Håndbogen er trykt i et begrænset oplag, så bestil nu, 

hvis du vil være sikker på at få et opdateret eksemplar. 

Pris: 527,- kr. + moms inklusive levering.  

Bestil håndbogen her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: 

Djursland Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf 

plus, LHN, Landbo Limfjord, Gefion, DL Sydhavsøerne, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO.  Dette FlexNyt er udgivet 

tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Dorte Marcussen, SEGES, 

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596

 

http://gartnershop.us10.list-manage1.com/track/click?u=578a7cb400b07fc011e319235&id=a8d87f0530&e=17a4702dd8

